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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
 أما بعد:

 ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ } :يقول -عز وجل-فإن شريعة اإلسالم شريعة شاملة فاهلل 
 .[3:املائدة{ ] ِديًنا اإلْسالمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ  َوأَْْتَْمت  

وكمال هذه الشريعة ظاهٌر يف رعايتها لفئات اجملتمع كلها، ومن ضمن ذلك األطفال، فقد 
 رعت الشريعة حقوقهم، وحددت املسؤوليات املتعلقة بذلك.

حقوق وهذه الورقة الت أقدمها؛ تتناول أمثلة من رعاية الشريعة حلقوق األطفال، وعنواهنا:)  
ا يف أنممة اململكة العربية السعودية   وه  مقدمة للللقة الطفل يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهت

 ه 1332العلمية الت تقدمها جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ضمن برانمج عمل الكلية لعام 
  . اإلجراءات اجلزائية يف حاالت إساءة معاملة وإمهال األطفال )حتت عنوان:

 علماً، وأن يهدينا سواء السبيل، وللى هللا أن ينفع هبا، وأن يزيدان -عز وجل-أسأل هللا 
 وسلم على نبينا حممد وآله وللبه.

   
 وكتب:                                                        

 د. عبد الرمحن بن معال اللوحيق                                           
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 املبحث األول:

 متهيد:
صلح وضعًا بشراًي مشواًب مبماهر من الملم يف التعامل مع نًا شاماًل ي  لقد جاء اإلسالم دي
 اخللق، والتعامل مع اخلالق.

ومن ذلك اإللالح الذي جاء به اإلسالم: إلالح  التعامل مع الطفولة، فلقد كان الطفل 
ذا ما وه جنسه،يتعرض جلملة من االنتهاكات من أبرزها، فقدانه لوجوده جراء  يف اجملتمع اجلاهل 

 اْلَمْوء وَدة   َوِإَذا أثبته القرآن حني نعى على اجلاهليني قتلهم ووأدهم اإلانث حيث قال تعاىل:}
 [.9-8:التكوير{] ق ِتَلتْ  َذْنب   ِبَِي ِ  * س ِئَلتْ 

 . 1) ببناهتا تفعل العرب كانت  وكذلك حية، املدفونة: واملوءودة:) -رمحه هللا-قال الطربي 
ك مْ  نَ ْرز ق  ه مْ  ََنْن   ِإْمالق   َخْشَيةَ  َأْوالدَك مْ  تَ ْقت  ل وا َوال}  بل عمم القول حني قال َله مْ  ِإنا  َوِإايا   قَ ت ْ

 [.31:اإلسراء{] َكِبريًا  ِخْطًئا َكانَ 
 أي )قال: :{ ِإْمالق   َخْشَيةَ  َأْوالدَك مْ  تَ ْقت  ل وا َوال }تعاىل: قوله يف -رمحه هللا- قتادة عن

 وأخربهم ذلك، يف هللا فوعمهم الفاقة، خشية أوالدهم يقتلون اجلاهلية هلأ كان  وقد الفاقة، خشية
ك مْ  نَ ْرز ق  ه مْ  ََنْن   :}فقال هللا، على أوالدهم ورزق رزقهم أن َله مْ  ِإنا  َوِإايا  . 2){   َكِبريًا  ِخْطًئا َكانَ   قَ ت ْ

 تعرض هلا الطفل.فهذا االنتهاك الصارخ لوجود الطفل هتون معه بقية االنتهاكات الت كان ي
 فقد كان التعامل مع األطفال يتسم ابلقسوة والشدة بشكل عام. 

 التميم  حابس بن األقرع وعنده ،عل  بن قبل احلسن -- هللا رسولومن ذلك أن 
 مث-- هللا رسول إليه فنمر ،أحداً  منهم قبلت ما الولد من عشرة يل إن :األقرع فقال ،جالساً 
 . 3)" ميرح ال يرحم ال من :"قال

! الصبيان تقبلون: فقال -- النيب إىل أعرايب جاء: قالت -عنها هللا رض - عائشة وعن
 . 1)" الرمحة قلبك من هللا نزع أن أملك أوَ  " :-- النيب فقال ؟ نقبلهم فما

                                                 

  .23/238:)البيان جامع  1)
  .334 /11  الطربي: جامع البيان:)2)
  .2318 برقم:)   ومسلم6461 رواه البخاري برقم:)  1)
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 -رض  هللا عنه- ما رواه أبو هريرةيف  التوجه يف عدم االعتبار حلقوق الطفلويمهر هذا 
 فاختصموا ،بطنها يف وما فقتلتها حبجر األخرى إحدامها فرمت ،هذيل من امرأاتن تلتاقت: قال
 املرأة بدية وقضى ،وليدة أو عبد غرة جنينها دية أن -- هللا رسول فقضى -- هللا رسول إىل
 ال من أغرم كيف  هللا رسول اي :اهلذيل النابغة بن محل فقال ،معهم ومن ولد وورثها عاقلتها على
 من هذا إمنا:" -- هللا رسول فقال ،طل  ي   ذلك فمثل ؟ استهل وال نطق وال أكل وال شرب
 .  2)سجع الذي سجعه أجل من " الكهان إخوان

     
 

 ،لقد جاء اإلسالم إذًا ليؤسس نمامًا متكاماًل لللقوق يضبط التعامالت بني الناس
 ويؤسسها على أساس رشيد.

مفهوم احلق يف اإلسالم، ومنطلقات وأسس حقوق ولتوضيح ذلك أقدم مبقدمة توضح 
 اإلنسان يف اإلسالم.

 مفهوم احلق يف اإلسالم:
 تعريف احلق لغة والطالحاً: 

) حق: احلاء والقاف ألل واحد، وهو يدل على إحكام الش ء  :قال ابن فارس   رمحه هللا  
ج، وحسن التلفيق، ويقال: وللته، فاحلق نقيض الباطل، مث يرجع كل  فرع إليه جبودة االستخرا 

 . 3)َحقا الش ء : وجب  
 ،واحلق من أمساء هللا تعاىل أو من لفاته، ومجعه حقوق وحقاق، وهو األمر املقض 

وحققت األمر إذا تيقنته   3)واحلزم ،والعدل، واإلسالم، واملال، وامللك، واملوجود الثابت، والصدق
  6)أو جعلته اثبتاً الزماً.

                                                                                                                                            

  .2311   ومسلم برقم:)6462 رواه البخاري برقم:)  2)
 .يضمن وال ويلغى يهدر :ومعناه ،الالم وتشديد املثناة الياء بضم :طل  ي    و 1481 رواه مسلم برقم:)  3)
  .  233)  :  معجم مقاييس اللغة 1)  

  . 11/39  ينمر: ابن منمور ، لسان العرب: )  2)  

  . 133فيوم : املصباح املنري: )   ال 3)  
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ق الطالحاً: استعمل الفقهاء املسلمون لفظ احلق كثريًا يف مواضع خمتلفة تعريف احل – 2
 ويف معان  عديدة متمايزة ذات دالالت خمتلفة.

 . 1)) مصللة مستلقة شرعاً   :-رمحه هللا  -فعرفه الشيخ على اخلفيف 
 . 2)) اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً   :-رمحه هللا -كما عرفه مصطفى الزرقا 

 :منطلقات وأسس حقوق اإلنسان يف اإلسالم
 إن هللا تعاىل هو مصدر تقرير احلقوق والواجبات:  – 1

بل احلياة كلها أن الذي  ،إن القاعدة األوىل والت تقوم عليها كل القيم والعالقات اإلنسانية
 ايب وال يتلامل.هللا تعاىل وأن حكمه هو العدل املطلق الذي ال حي :ميلك حق احلكم والتشريع هو

[. وقال سبلانه  11  ] الشورى:  َواْلِميَزانَ  اِبحلَْق ِ  اْلِكَتابَ  أَنَزلَ  الاِذي اّللا  ) :قال تعاىل
حلديد:   ] ا اِبْلِقْسطِ  النااس   لِيَ ق ومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعه م   َوأَنَزْلَنا اِبْلبَ يِ َناتِ  ر س َلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ ) :أيضاً 
26 .] 

وجبعل ميزان احلق والواجب منصوابً من قبل العدالة اإلهلية يعط  تقرير اتحق والواجب بعداً 
ألنه من أمر هللا الذي ينبغ  أال يفرط فيه، وإال اعترب  ؛حبيث يطالب وجياهد ألجله ،عقداًي دينياً 

 من الماملني أنفسهم املفرطني حبقوقهم.
 م ْسَتْضَعِفنيَ  ك ناا  قَال واْ  ك نت مْ   ِفيمَ  قَال واْ  أَنْ ف ِسِهمْ  ظَاِلِم  اْلَمآلِئَكة   تَ َوفااه م   نَ الاِذي ِإنا )  قال تعاىل:

 ِإالا  َمِصريًا َوَساءتْ  َجَهنام   َمْأَواه مْ  َفأ ْولَ ِئكَ  ِفيَها فَ ت  َهاِجر واْ  َواِسَعةً  اّلل ِ  أَْرض   َتك نْ  أَلَْ  قَاْلَواْ  اأَلْرضِ  يف 
 اّلل    َعَسى َفأ ْولَ ِئكَ  َسِبيالً  يَ ْهَتد ونَ  َوالَ  ِحيَلةً  َيْسَتِطيع ونَ  الَ  َواْلوِْلَدانِ  َوالنِ َساء الر َِجالِ  ِمنَ  ْسَتْضَعِفنيَ اْلم  
 [. 99 – 91 :  ] النساء َغف ورًا َعف وًّا اّلل    وََكانَ  َعن ْه مْ  يَ ْعف وَ  َأن

صيل حقوقه الت قررها هللا له ومنلها إايه، وأن إن هذا األلل مينح الثقة لإلنسان جتاه حت
 بل الكل سواسية أمام هللا تعاىل. ،غريه مثله أمام احلق، فال ْتايز وتفاضل

فاإلميان ابهلل خري ضمان حلقوق اإلنسان من انحية تقريرها، ومن انحية تنفيذها والنضال 
 ألجلها، ومن انحية لوهنا ورعايتها. 

                                                 

  . 2)  :  احلق والذمة3) 

  . 3/11)  :  املدخل الفقه 6)  
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ليس معناه ختدير املشاعر وتربير اخلضوع واالستسالم  ،هللا تعاىل إن تقرير احلقوق من قبل
والتواكل، بل إنه يرفع مرتبة حقوق اإلنسان إذ جيعل هلا للة ابهلل تعاىل، وجيعل اإلميان حارساً 

 ، وهل هناك أفضل من هذا احلارس اليقظ؟! 1)دافعاً إىل محايتها وليانتها ،عليها
سانية من حيث ) األلل، املصري، الفطرة : أكد اإلسالم التأكيد على الوحدة اإلن – 2

ويف هذا منع النتهال  ،على أن الناس مجيعًا ينلدرون من ألل واحد ال ْتايز فيه وال اختالف
وقد وجد هذا من قبل  -  احلقوق؛ ألن من يرى  يف نفسه التميز من جهة العرق أو اجلنس 

قوقًا تزيد عن حقوق اآلخرين،لتكون هذه الزايدة يدفعه إىل منح نفسه ح  -النازيني واليهود 
فتتولد الصراعات جراء ذلك التمييز العنصري الذي منعه اإلسالم  ،انتقالًا حلقوق اآلخرين تبعاً 

 مِ ن َخَلَقك م الاِذي َرباك م   ات اق واْ  النااس   أَي  َها ايَ )  :بتقريره مبدأ املساواة يف القيمة البشرية قال تعاىل
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ْفس  ن ا  ه َما َوَبثا  َزْوَجَها ِمن ْ  [. 1 :  ] النساء َوِنَساء َكِثريًا  رَِجاالً  ِمن ْ

فالناس   ،كما يؤكد اإلسالم على حقيقة أخرى ه  الربط بني وحدة النشأة ووحدة املصري
ساء فمن أحسن فلنفسه ومن أ ،كلهم سيعودون إىل خالقهم للجزاء واحلساب على أعماهلم

 فعليها.
وبذلك ينضبط السلوك اإلنساين يف الدنيا خوفًا من عقاب اآلخرة إن ظلم وجار وانتهك 

 حقوق غريه.
 إن الشعور بوحدة املصري ضمان حلماية حقوق اإلنسان وحفمها من االعتداء عليها.

 [ 11 :] الروم   ت  ْرَجع ونَ  ِإلَْيهِ  مث ا  ي ِعيد ه   مث ا  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدأ   اّللا  ) :قال تعاىل مقرراً مبدأ وحدة املصري
]    ي ْمَلم ونَ  الَ  َوه مْ  َكَسَبتْ   ماا نَ ْفس   ك ل    ت  َوّفا  مث ا  اّلل ِ  ِإىَل  ِفيهِ  ت  ْرَجع ونَ  يَ ْوًما َوات اق واْ ) :وقال أيضاً 

   اْلَمِصري   َوِإلَْيهِ  ل َورَك مْ  َفَأْحَسنَ  ك مْ َوَلواَر  اِبحلَْق ِ  َواأْلَْرضَ  الساَماَواتِ  َخَلقَ ) :وقال أيضاً  [ 281البقرة:
 [. 3 :] التغابن

ويقرر اإلسالم ِبنه دين الفطرة، فهو الدين املتفق مع ما جبل عليه اإلنسان بصفته إنساانً 
 عاقاًل مكلفاً جبملة واجبات وحقوق.

                                                 

  . 162حممد عثمان: من الول الفكر السياس  اإلسالم : )  :  ينمر 1)  
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إلميان كان هذا من هذا التوافق ومبيل اإلنسان جبلة إىل كل خري وتدعيم ذلك اب وانطالقاً 
محاية لإلنسان من جنوحه واَنرافه إىل الملم والفساد؛ لذا كان تقرير احلقوق يف اإلسالم منسجماً 

  1)مع الفطرة السليمة لكل الناس.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا الت فطر الناس عليها ال قال تعاىل: مبينًا هلذا املبدأ ) 

 [. 31  ] الروم:  كن أكثر الناس ال يعلمونلو  متبديل خللق هللا ذلك الدين القي
 مقالد األحكام حتقيق مصاحل العباد: – 3

إن اإلسالم يقرر من خالل أحكامه حتقيق املصللة ألفراده املتضمنة رعايتهم وحفظ 
 وهذا يعلم ابستقراء تلك األحكام. ،حقوقهم

وهذه  ،مقالدها يف اخللق: ) تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ -رمحه هللا -يقول الشاطيب 
 املقالد ال تعدو ثالثة أقسام:

 أحدها: أن تكون ضرورية، والثاين: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون حتسينية.
فأما الضرورية: فمعناها: أهنا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدينا حبيث إذا فقدت ل جتر 

.. واحلفظ هلا يكون ِبمرين: ارج وفوت حياة ة، بل على فساد وهتمصاحل الدنيا على استقام
 أحدمها: ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود.

والثاين: ما يدرأ عنها من االختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من 
واملال،  ،والنسل ،دين، والنفسال :جانب العدم.... وجمموع الضرورايت مخسة: وه : ) حفظ

 والعقل   وقد قالوا أهنا مراعاة يف كل ملة .
وأما احلاجيات فمعناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب  

إىل احلرج، واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا ل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج 
نه ال يبلغ الفساد العادي واملتوقع يف املصاحل العامة..... وأما التلسينات: فمعناها: واملشقة، لك

األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال املدنسات الت أتنفها العقول الراجلات، 
 . 2)األخالق     وجيمع ذلك قسم مكارم 

                                                 

   19  ينمر: عبد اللطيف الغامدي: حقوق اإلنسان: )  1)  

  . 11 – 8/ 2)  :  املوافقات 1)  
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رايت اخلمسة السابقة تكفل و قد قام اإلسالم بوضع أحكام وقواعد لكل واحد من الضرو 
 ليانته واستمراره وحفمه.

 ،فالدين: شرع إلجياده وإقامته إجياب اإلميان به واالمتثال ملتعلقاته من عقائد وأحكام
 وأوجب الدعوة إليه ونشر ه وبثه.

 وشرع حلفمه ومحايته من العدوان أحكام اجلهاد واألمر ابملعروف والنه  عن املنكر.
دها الزواج للتوالد وحفظ النسل وبقاء النوع، وشرع حلفمها إجياب تناول والنفس: شرع إلجيا

وإجياب القصاص فيها، وحترمي  ،ما يقيمها ويبقيها من ضرري الطعام والشراب واللباس واملسكن
 وإجياب دفع الضرر عنها. ،اإللقاء هبا إىل التهلكة

 يه بتغيبه أو تدمريه.وعقاب من يعتدي عل ،العقل: شرع حلفمه حترمي كل ما يضر به
العرض: شرع حلفمه: بوضع حدود وعقوابت رادعة ملن يعتدي عليه من: جلد  ورجم، 

 وللب.
املال: شرع لتلصيله وكسبه إجياب السع  للرزق، وإابحة املعامالت التجارية وما يتعلق هبا، 

 ،والراب ،رواالحتكا ،وشرع حلفمه عقوابت زاجرة وقواعد مانعة من: حد السارق وحترمي الغش
 وأكل أموال الناس ابلباطل وَنوه.

كما حفظ الضرورايت كلها ِبن أابح احملمورات للضرورات ضمن قواعد مقررة عند 
 العلماء.

  1)ومحايته . فالشرع إذاً ِبحكامه قصد كفالة ما هو ضروري للناس إبجياده وحبفمه
عنهم وخيفف عليهم أعباء التكليف  أما األمور اخلارجية للناس فرتجع إىل ما يرفع احلرج

 اْلع ْسَر ي رِيد   ِبك م   ي رِيد   َوالَ  اْلي ْسرَ  ِبك م   اّلل    ي رِيد  قال تعاىل: )  ،وييسر هلم طرق املعامالت واملبادالت
 [. 181  ] البقرة: اْلع ْسرَ  ِبك م   ي رِيد   َوالَ  اْلي ْسرَ  ِبك م   اّلل   

 حة احملمورات .وجعل احلاجات مثل الضرورات يف إاب

                                                 

  . 11- 2/8)  :املوافقات :وما بعده ، والشاطيب :  191عبد الوهاب خالف: علم ألول الفقه: )  :  ينمر 1)  
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واألمور التلسينية للناس ترجع إىل كل ما جيمل حاهلم وجيعلها على وفق ما تقتضيه املروءة  
ومكارم األخالق، فشرع يف خمتلف أبواب العبادات واملعامالت والعقوابت أحكاماً تقصد إىل هذا 

 وأقومها.التلسني والتجميل، وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إىل أحسن املناهج 
وقد ضبط اإلسالم هذه املقالد برتتيبها وعدم اإلخالل يف ذلك فاألحكام الشرعية الت 
شرعت حلفظ الضرورايت أهم األحكام وأحقها ابملراعاة، تليها األحكام الت شرعت لتوفري 

 احلاجيات، مث األحكام الت شرعت للتلسني والتكميل.
حلاجيات أو التلسينات   مقصد مطرد عام وحتقيق مصاحل اخللق من ) الضرورايت أو ا

 دائم يف مجيع األحكام الشرعية.
: ) إذا ثبت أن الشارع قد قصد ابلتشريع إقامة املصاحل -رمحه هللا  -يقول الشاطيب 

األخروية والدنيوية، وذلك على وجه ال خيتل هلا به نمام ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء، وسواء 
أو التلسينات، فإهنا لو كانت موضوعة  ،لضرورايت، أو احلاجياتيف ذلك ما كان من قبيل ا

حبيث ميكن أن خيتل نمامها أو ختل أحكامها ل يكن التشريع موضوعًا هلا  ألن ) الشارع قالد 
هبا أن تكون مصاحل على اإلطالق فال بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدايً وكليًا وعامًا يف 

  1)كلفني ومجيع األحوال وكذلك وجدان األمر فيها واحلمد هلل  مجيع أنواع التكليف وامل
بناء األحكام الشرعية على العدل ووجوب حتقيق هذا املقصد  -رمحه هللا  -ويؤكد ابن القيم

بقوله: ) إن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس ابلقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات 
احلق وقامت أدلة العقل وأسفر لبله ِبي طريق كان، فثم شرع هللا  واألرض، فإذا ظهرت إمارات

ودينه ورضاه وأمره، وهللا تعاىل ل حيصر طرق العدل وأدلته وأماراته يف نوع واحد وأبطل غريه من 
الطرق الت ه  أقوى منه وأدل  وأظهر، بل بني ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة احلق، 

لقسط، فأي طريق استخرج هبا احلق وعرف العدل وجب احلكم مبوجبها والعدل، وقيام الناس اب
ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل ال تراد لذواهتا، وإمنا املراد غاايهتا الت ه  املقالد، ولكن نب ه 

  2)مبا شرعه من الطرق على أسباهبا وأمثاهلا 

                                                 

  . 2/31  املوافقات: )  1)  

  .  16)  :   وانمر: للمؤلف أيضاً: الطرق احلكمية 3/313)  :  إعالم املوقعني 2)  
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 تالزم احلقوق ابلواجبات: – 4
فهو  ،ارًا ابلواجبات، فكل لاحب حق مطالب بواجبإن إقرار احلقوق يستلزم منه إقر 

فيمنعه هذا  ،أيخذ ويعط ، وهذا الرتابط حيفظ احلقوق من حيث إدراك وقع الملم على النفس
 الشعور عن إهدار حقوق غريه. 

فتقرير حق الفرد وحق اجلماعة حبكم الشرع جيعل حق كل منهما مقرواًن ابلواجب، وأيخذ 
 دما يصبح بنمر الشرع واجب تكليف  مفروض لصاحل اآلخر.هذا األمر بعداً آخر عن

وهكذا تتوازن احلقوق والواجبات وتتالزم يف شريعة اإلسالم، لتتوق  غلواء الفردية، وإن  
كانت يف الوقت نفسه تعترب إحقاق احلق واجبًا على من عليه احلق، وتعترب املطالبة ابحلق والسع  

 . 1)إلحقاقه واجباً على من عليه احلق
     

 
وإذا انتقلنا خلصوص موضوع هذه الورقة فإننا حباجة إىل بيان مفهوم الطفولة، وحدودها 

 العمرية.

 :مفهوم الطفولة
 . 2)  وَنوها والمِ باء والبَ َقر للن اس األوالد من الصاغري: الطِ ْفل  :) -رمحه هللا - الفراهيديقال 

لفاء والالم ألل لليٌح مطرد، مث يقاس ) طفل: الطاء وا:-رمحه هللا -قال ابن فارس 
 . 3)  ِطفلة واألنثىواأللل املولود الصغري يقال: هو طفٌل،  ،عليه

 ..  ش ء كل  من الصغري والطِ ْفل ،الصغريان والطِ ْفلة الطِ ْفل   :)-رمحه هللا -وقال ابن منمور
  . 3)   حَيتلم َأن ىلإِ  أ مه بطن من يسقط حني ِطْفالً  ي ْدعى الصايب   :اهليثم أَبو وقال

                                                 

  . 196 – 193)  :  ينمر: حممد عثمان: من ألول الفكر السياس  اإلسالم 1)

  .1/328  العني:)2)
  .421  معجم مقاييس اللغة: مادة طفل:)3)

  .11/311لسان العرب:)  3)
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 حني طفالً  يدعى الصيب   :قال ،اهليثم أيب عن األزهري نقل :)-رمحه هللا-قال الزبيدي
  .حيتلم أن إىل ،أمه بطن من يسقط

 . ليب بل طفل، ذلك بعد له يقال ال مث ،مييز حىت له االسم هذا ويبقى: املناوي وقال
 . 1)  فتأمل ،حيتلم أن إىل :اهليثم أبو قاله مبا منازع وهذا

 . 2)  ولف يللق ابإلنسان منذ مولده إىل بلوغه احللمفالطفولة إذن: ) 
اَي أَي  َها النااس  ِإن  ) يف قوله تعاىل: ذكر هذا املصطلح ) الطفولة   يف القرآن الكرمي  وقد

ت ْم يف َرْيب  مِ َن اْلبَ ْعِث َفِإانا َخَلْقَناك م مِ ن ت  َراب  مث ا  ِمن ن ْطَفة  مث ا ِمْن َعَلَقة  مث ا ِمن م ْضَغة  خم َلاَقة  ك ن ْ
َ َلك ْم َون ِقر  يف األْرَحاِم َما َنَشاء  ِإىَل َأَجل  م َسمًّى مث ا ُن ْرِج ك ْم ِطْفالً  ل غ وا َوَغرْيِ خم َلاَقة  ل ِن  بَ نيِ   مث ا لِتَ ب ْ

 .[6احلج: ]   َأش داك مْ 
وحدد هنايتها بلوغ  ،ن قد حدد بداية الطفولة وه  اخلروج من بطن األموجند هنا أن القرآ

 األش د وهو البلوغ.
يطلق من وقت انفصال الولد إىل البلوغ وولد كل  :والطفل: ) -رمحه هللا-قال القرطيب 
 . 3)  وحشية أيضا طفل

 . 3)  ويقال طفل ما ل يراهق احللمأيضاً: )  -رمحه هللا-وقال 
   مث لتبلغوا أشدكم )  وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية)  :-رمحه هللا  –  وقال الشنقيط

أي لتبلغوا كمال قوتكم وعقلكم وْتييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم يف غاية الضعف وعدم 
 . 6)  علم ش ء

ه نا َوال ي  ْبِديَن زِينَ تَ ه نا ِإالا َما َوق ْل لِْلم ْؤِمَناِت يَ ْغض ْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنا َوحَيَْفْمَن ف  ر وجَ وقوله ) 
َها َوْلَيْضرِْبَن ِِب م رِِهنا َعَلى ج ي وهِبِنا َوال ي  ْبِديَن زِينَ تَ ه نا ِإالا لِب  ع ولَِتِهنا أَْو آاَبئِ  ِهنا أَْو آاَبِء َظَهَر ِمن ْ

ْو ِإْخَواهِنِنا أَْو َبِِن ِإْخَواهِنِنا أَْو َبِِن َأَخَواهِتِنا َأْو ِنَساِئِهنا أَْو َما ب  ع ولَِتِهنا أَْو أَبْ َنائِِهنا أَْو أَبْ َناِء ب  ع ولَِتِهنا أَ 

                                                 

  .29/311  اتج العروس:)1)
  .21 /21:)الكويتية الفقهية املوسوعة  2)
  .12/12:)تفسري القرطيب  3)
  .12/234:)تفسري القرطيب  3)
  .3/249:)أضواء البيان  6)
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َعَلى َعْوَراِت  َمَلَكْت أمَْيَان  ه نا أَْو التااِبِعنَي َغرْيِ أ ْويل اإِلْربَِة ِمْن الر َِجاِل أَْو الطِ ْفِل الاِذيَن لَْ َيْمَهر وا
يعًا أَي  َها اْلم ْؤِمن وَن النِ َساِء َوال يَ  َلَعلاك ْم ْضرِْبَن ِِبَْرج ِلِهنا لِي  ْعَلَم َما خي ِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنا َوت وب وا ِإىَل اّللِا مجَِ
 [.31  ]النور:ت  ْفِلل وَن 

أو الطفل الذين ل يمهروا على عورات  }: وقوله تعاىل: ) -رمحه هللا  –قال اجلصاص 
الذين ل يبلغوا احللم  :وقال قتادة ،هم الذين ال يدرون ما هن من الصغر :اهدقال جم {النساء 
  .منكم

ألن معىن أهنم ل يمهروا على عورات النساء إهنم ال مييزون  ؛قول جماهد أظهر :قال أبو بكر
وقد أمر هللا تعاىل الطفل الذي قد  ،لصغرهم وقلة معرفتهم بذلك ؛بني عورات النساء والرجال

ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم  }: ورات النساء ابالستئذان يف األوقات الثالثة بقولهعرف ع
وأراد به الذي عرف ذلك واطلع على عورات النساء والذي ال يؤمر  { والذين ل يبلغوا احللم منكم
  .ابالستئذان ألغر من ذلك
عليها لعشر وفرقوا  واضربوهم ،مروهم ابلصالة لسبع : "أنه قال -  -وقد روي عن النيب 

ألنه قد عرف ذلك يف  ؛وأمر هبا يف العشر ،فلم أيمر ابلتفرقة قبل العشر  1)" بينهم يف املضاجع
 . 2)  وال يعرفه قبل ذلك يف األغلب ،األكثر األعم

وعلى ،وابهلل ،انطلقوا ابسم هللا"  :--وقد وردت كلمة الطفولة كذلك يف السنة يف قوله 
وضموا غنائمكم  ،وال تغلوا ،وال امرأةً  ،وال لغرياً  وال طفالً  ،فانياً   تقتلوا شيخاً وال ،ملة رسول هللا

 . 3)" وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ،وألللوا
 ،) غالم     على أن الكلمات ذات املدلول على مرحلة الطفولة كثرية يف السنة من َنو: 

 حديث السن ..اخل..    ،جارية ،ليب ،لغري

                                                 

  .4489   وأمحد برقم:)3161   والبيهق : السنن الكربى: برقم:)396 برقم:) داود وأبرواه   1)

   .6/111:)أحكام القرآن  2)
  .2414 برقم:) داود وأبرواه   3)
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  :إىل مرحلتني الطفولةاحل تنقسم مر و  
 مرحلة عدم التمييز .  -1
 .مرحلة التمييز -2

 :عدم التمييز :املرحلة األوىل
 تبدأ هذه املرحلة منذ الوالدة إىل التمييز . 

  :املرحلة الثانية
أن  :مبعىن ،تبدأ هذه املرحلة منذ قدرة الصغري على  التمييز بني األشياء: مرحلة التمييز

 يفرق به بني النفع والضرر. يكون له إدراك 
 . 1) إمجاالً  اخلطاب به يفهم وإدراك وع  للصغري يصري أنوالتمييز هو:) 

ولكن تدل على التمييز أمارات التفتح  ،أن التمييز ليس له سن معينة يعرف هبا :ويالحظ
وتنته   ،بلوغال وقد يتأخر إىل ما قبل ،فقد يصل الطفل إىل مرحلة التمييز يف سن مبكرة ،والنضوج

 .هذه املرحلة ابلبلوغ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

  .21 /21:)الكويتية الفقهية املوسوعة  1)

 



- 13 - 
 

 :الثايناملبحث 

 حقوق الطفل يف اإلسالم
، لذا  1)إن الكالم حول حقوق الطفل كالم متسع السياق ومباحثه متنوعة متعددة اجلوانب
وعليه  ،فإن الكالم حول هذه احلقوق لن يكون بشكل مفصل؛ ألن املقام ال يتسع لذلك

 ك احلقوق ومتعلقاهتا من املراحل العمرية للطفل.على أهم تل سأقتصر
 إنه ومن خالل تتبع املراحل احلياتية للطفل ميكن لنا أن نقسمها على هذا النلو:

 وه  مرحلة التأسيس: زواج أبويهاملطلب األول: حقوق الطفل قبل 
املرحلة األساسية لبناء شخصية اإلنسان وتكوينه حيث ميتد أتثري هذه  قاعدةال الطفولةتعد 

جلميع مراحل اإلنسان العمرية، لذلك فإن احلرص على بناء الطفل بناء سليمًا من مجيع النواح  
  مطلب  واالقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والصلية ،املادية اجلسديةاملختلفة:) 

 ما حتويه من طفولة بريئة.نللمه يف توجيهات اإلسالم وتشريعاته اخلالة يف بناء األسرة املسلمة و 
لذلك ال نستغرب أن حيدد الشرع ويوجه الزوج والزوجة إىل املعيار السليم الصليح عند 

 .اإلقدام على الزواج
 ذلك املعيار منوط ب  ) الدين، واخللق  .

 يف فتنة تكن تفعلوا إال فزوجوه ،وخلقه ،دينه ترضون من إليكم خطب إذا:" --فقال 
 . 2)" ضعري وفساد ،األرض

 ؛الدين بذات فاظفر ،ولدينها ،ومجاهلا ،وحلسبها ،ملاهلا :ألربع املرأة تنكح:" --وقال
 . 3)" يداك تربت

 . 1)" إليهم وانكلوا ،األكفاء فانكلوا ،لنطفكم ختريوا:" --وقال 

                                                 

، وانمر مثاًل الفقهية ألبوابا شىت يف  انمر مثاًل: يف كتب الفقهاء لرتى كالمهم حول األحكام املتعلقة ابألطفال 1)
   الصغار أحكام جامع ): ه 462) عام بعد املتوّف احلنف  احلسني بن حممود بن حممد الفقيه اجلليليف كتاب العال 

  . يف أحكام املولود حتفة املودود:) واإلمام بن القيم يف كتابه

 .  3191 وحسنه األلباين: املشكاة برقم:)  334   والطرباين يف األوسط برقم:)1183   رواه الرتمذي برقم:)1)
 .  1344   ومسلم برقم:)3812 رواه البخاري برقم:)  2)
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وليانة حلقوق الطفل من أن تنتهك وحفاظًا على النسل؛ حرم الزان الذي هو طريق ضياع 
 م ْشرِكٌ  أَوْ  زَان   ِإالا  يَ ْنِكل َها ال َوالزاانَِية   م ْشرَِكةً  أَوْ  زَانَِيةً  ِإالا  يَ ْنِكح   ال الزااين }ال تعاىل: الطفل، فق

 .[3]النور:{اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى َذِلكَ  َوح ر ِمَ 
 تعاطيه: يأ{  اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى َذِلكَ  َوح ر ِمَ : } تعاىل وقوله:) -رمحه هللا –قال ابن كثري 

 .الرجال من ابلفجار العفائف تزويج أو ابلبغااي، والتزويج
 ابن عن ج بَ رْي ، بن سعيد عن ح َصني، أيب عن قَ ْيس، حدثنا: الطيالس  داود أبو وقال

 . 2)  املؤمنني على الزىن هللا حارم: قال{  اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى َذِلكَ  َوح ر ِمَ : } عباس
 –إن قدر له احلياة -ابلذكر عند اجلماع ليانة ومحاية للطفل  بل جند أن اإلسالم أولى

 أحدهم أن لو:" -- النيب قال قال: -رض  هللا عنهما -عباس ابن عنفمن الشيطان الرجيم، 
 إن فإنه ،رزقتنا ما الشيطان وجنب ،الشيطان جنبنا اللهم ،هللا ابسم :قال أهله أييت أن أراد إذا

 . 3)" أبداً  شيطان يضره ل ذلك يف ولد بينهما يقدر
 
 

     

                                                                                                                                            

  . 2928  للله األلباين: لليح اجلامع برقم:) 3)
  .4/9تفسري القرآن العميم:)  3)
  .1333   ومسلم برقم:)4126 رواه البخاري برقم:)  6)
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 :زواج أبويهاملطلب الثاين: حقوق الطفل بعد 

 أواًل: حقوق الطفل وهو جنني:
 إجهاضه: حترمي -1
 وه  زنت أهنا فأخربته -- هللا رسول إىل جاءت امرأة أن مليكة أيب بن هللا عبد عنف
 هللا رسول هلا فقال ،جاءته عتوض فلما " تضع  حىت اذهيب:" -- هللا رسول هلا فقال ،حامل

-- ":مث فاستودعته قال " فاستودعيه اذهيب : "فقال ،جاءته أرضعته فلما " ترضعيه حىت اذهيب 
  .  1)فرمجت هبا فأمر ،جاءت
فأابح اإلسالم لألم أن تفطر  :مراعاة حلقه الشرعية على أمه احلامل ختفيف الواجبات -2

  يف شهر رمضان إن خافت على جنينها.
 آاَبَءه مْ  تَ ْعَلم وا لَْ  فَِإنْ  اّللاِ  ِعْندَ  أَْقَسط   ه وَ  آِلاَبِئِهمْ  اْدع وه مْ  قال تعاىل:} .النسب يف حقه -3
ينِ  يف  فَِإْخَوان ك مْ   [.6{]األحزاب: َوَمَوالِيك مْ  الدِ 
، ولذلك أحكامه املنصوص عليها يف  النسب عن لتفرعه مورثه من املرياث يف حقه -3
 فرائض.كتب ال

 اثنياً: حقوق الطفل بعد الوالدة:
 حقه يف احلياة: -1

 من عصابة وحوله قال -- هللا رسول نإ: قال -رض  هللا عنه- الصامت بن عبادةفعن 
 ،أوالدكم تقتلوا وال ،تزنوا وال ،تسرقوا وال ،شيئاً  ابهلل تشركوا ال أن على :ابيعوين تعالوا :"أللابه

 على فأجره منكم وّف فمن معروف يف تعصوين وال ،وأرجلكم أيديكم بني تفرتونه ببهتان أتتوا وال
 شيئاً  ذلك من ألاب ومن ،كفارة  له فهو الدنيا يف به فعوقب شيئاً  ذلك من ألاب ومن ،هللا

 .  2)ذلك على فبايعته :قال " عنه عفا شاء وإن عاقبه شاء إن هللا إىل فأمره هللا فسرته

                                                 

  .33-32  وسيأيت مزيد بيان يف لليفة:) 3139 رواه اإلمام مالك: املوطأ: برقم:)  1)
  .3419 رواه البخاري برقم:)  1)
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 ؟ هللا عند أكرب الذنب أي هللا رسول اي :رجل قال: قال  -رض  هللا عنه- هللا عبد وعن 
 منك يطعم أن خمافة ولدك تقتل أن مث :"قال ؟ أي مث :قال"  خلقك وهو ندا هلل تدعو أن :"قال
 ِإهَلًا اّللاِ  َمعَ  َيْدع ونَ  اَل  َوالاِذينَ }  تصديقها هللا فأنزل " جارك حليلة تزاين أن :"قال ؟ أي مث :قال "

 َله   ي َضاَعفْ  * َأاَثًما يَ ْلقَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  يَ ْزن ونَ  َواَل  اِبحلَْق ِ  ِإالا  اّللا   َحرامَ  الاِت  الن اْفسَ  يَ ْقت  ل ونَ  َواَل  آَخرَ 
 .  1)[49-48 :الفرقان{] اْلَعَذاب  
 اختيار األمساء احلسنة الطيبة:  -2

: " إنكم تدعون يوم القيامة -- ل هللارسو  قال: قال -رض  هللا عنه- فعن أيب الدرداء 
 . 2)ِبمسائكم وِبمساء آابئكم فأحسنوا أمساءكم"

 :هللا إىل أمسائكم أحب إن: " --قال رسول هللا  -رض  هللا عنهما- وعن ابن عمر 
 . 3)" الرمحن وعبد ،هللا عبد

 على الوالد قح ما علمنا قد هللا رسول اي :قالوا أهنم -رض  هللا عنهما – عباس ابن نوع
 . 3)"أدبه وحيسن ،امسه حيسن أن ":قال ؟ الوالد على الولد حق فما الولد

  .تغري األمساء القبيلة إىل األمساء احلسنة --وكانت من سنته 
 مجيلة أنت " :وقال عالية اسم غري -- هللا رسول أن -رض  هللا عنهما- عمر ابن عنف

"(6 . 
 من حقوق الطفل العقيقة:  -3
 شااتن الغالم عن العقيقة : "--ت فيها إشعار بفرحة قدوم املولد: قال رسول هللا وال
 . 4)" شاة اجلارية وعن ،مكافأاتن

                                                 

  .84   ومسلم برقم:)1193 رواه البخاري برقم:)  2)
  21493   وأمحد برقم:)3961 أبو داود برقم:) رواه  3)
  .2132 رواه مسلم برقم:)  3)
   .جداً  ضعيف  :)4131 لسلة الضعيفة برقم:)  وقال األلباين: الس311 /4  رواه البيهق : شعب اإلميان:)6)
  .2139 رواه مسلم برقم:)  1)
 . 6313   وابن حبان يف لليله برقم:)21682   رواه أمحد برقم:)2)
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 :الرضاعة -3
كفل اإلسالم حق الرضاعة لكل طفل حىت ولو كان يف ذلك أتخريًا إلقامة بعض احلدود  

 ال إذا:" --لدها، وقال إلرضاع و  كلد رجم الزانية كما جاء يف قصة الغامدية حني ردها
 . 1)" يرضعه من له ليس لغريا ولدها وندع نرمجها
 رِْزق  ه نا  َله   اْلَمْول ودِ  َوَعَلى } :نفقة واجبة على والد الطفل املولود فقال تعاىل جعل الرضاعو 
 [.233 :البقرة{] اِبْلَمْعر وفِ  وَِكْسَوت  ه نا 

: أي ابملعروف، وكسوهتن الوالدات نفقة الطفل والد وعلى: أي :)-رمحه هللا-قال ابن كثري 
 وتوسطه يساره يف قدرته حبسب إقتار، وال إسراف غري من بلدهن   يف أمثاهلن عادة به جرت مبا

  . 2)  وإقتاره

أَْواَلَده نا َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد  َوالَواِلدات  ي  ْرِضْعنَ أمر أمه إبرضاعه حيث قال تعاىل:} و 
  [.233 ]البقرة:{ ي ِتما الراَضاَعةَ  أنْ 

 حقهم يف الرتبية والتعليم:  -6

َواحلَِْجاَرة  {   آَمن وا ق وا أَنْ ف َسك ْم َوَأْهِليك ْم اَنرًا َوق ود َها النااس   قال تعاىل:} اَي أَي  َها الاِذينَ 
  .[4 :]التلرمي

 ، نق  أنفسنا، فكيف لنااي رسول هللا:-رض  هللا عنه-عمر قال ملا نزلت هذه اآلية 

 .  3)" أمر هللا تنهوهنم عما هناكم هللا، وأتمروهنم مبا:" --ِبهلينا؟ فقال 

 على وإجبارهم وتعليمهم، بتأديبهم واألوالد، األهل ووقاية :)-رمحه هللا –قال ابن سعدي 
 الزوجات من واليته حتت يدخل وفيما نفسه، يف به هللا أمر مبا قام إذا إال العبد يسلم فال هللا، أمر

 . 3)  وتصرفه واليته حتت هو ممن وغريهم واألوالد
وكلكم  ،أال كلكم راع : "قال - -عن عبد هللا بن عمر رض  هللا عنهما أن رسول هللاو 

والرجل راع على أهل  ،فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ،مسؤول عن رعيته

                                                 

  .14116   والبيهق : السنن الكربى: برقم:)1184 رواه النسائ  برقم:)  3)
  .433 /1تفسري القرآن العميم:)   3)
  .194-18/196:)القرآن حكامأل اجلامع  القرطيب: 1)
  .813 :)الرمحن الكرمي تيسري  2)
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وعبد  ،املرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وه  مسئولة عنهمو  ،بيته وهو مسؤول عن رعيته
  . 1)" أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه

هو احلافظ املؤْتن امللتزم لالح ما  :الراع  :قال العلماء: ) -رمحه هللا -قال اإلمام النووي 
 ،فهو مطالب ابلعدل فيه ،فيه أن كل من كان حتت نمره ش ءف ،وما هو حتت نمره ،قام عليه

 . 2)  ومتعلقاته ،ودنياه ،يف دينه :والقيام مبصاحله
  . تعليمهم لبيان املدينةويف قصة أسرى بدر يعرض على األسرى الفداء مقابل 

وهو غالم لغري ابمتثال أوامر هللا  -رض  هللا عنهما -ابن عباس  --وأمر النيب 
 يوماً  --كنت خلف رسول هللا   :قال -رض  هللا عنهما - بن عباساعن ف ،ب نواهيهواجتنا
إذا سألت  ،احفظ هللا جتده جتاهك ،احفظ هللا حيفمك :إين أعلمك كلمات! اي غالم  :"فقال

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش ء ل  ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل ،فاسأل هللا
ولو اجتمعوا على أن يضروك بش ء ل يضروك إال بش ء قد   ،قد كتبه هللا لك ينفعوك إال بش ء
 . 3)" وجفت الصلف ،رفعت األقالم ،كتبه هللا عليك
 -- هللا رسول حجر يف غالماً  كنت:  قال -رض  هللا عنه – سلمى أيب بن عمروعن 

 ،بيمينك وكل ،هللا سم :غالم اي:" -- هللا رسول يل فقال ،الصلفة يف تطيش يدي وكانت
  . 3)" يليك مما وكل

  . 6)" َن ْل أفضل من أدب حسن ما َنل والد ولداً منويف احلديث:" 
 على يتوجه مما وهذا احلسن األدب تعليمه من أفضل عطية ولده يعط  ال أي قال املناوي:)

 ابطنا هللا مع أدبه اآلداب فأهم { انراً  وأهليكم أنفسكم قوا}:تعاىل قال األوالد بر من اآلابء
 اإلسالم ِبخالق والتخلق واحلقوق احلدود حملافمة وظاهرا والتوكل واحلياء كالتعميم  اإلميان آبداب

                                                 

  .4119 برقم:) البخاري  رواه 3)
  .213 /12  شرح مسلم:)3)
 
 وقال:)  4313 واحلاكم: املستدرك:برقم:)   لليح حسن حديث هذا   وقال:)2614 أخرجه الرتمذي:برقم:)  1)

  . قوي إسناده ):رنؤوطاأل شعيب   وقال2449   وأمحد برقم:)عال كبري  حديث

  .2122   ومسلم برقم:)6141 رواه البخاري برقم:)  2)
  .1962   رواه الرتمذي برقم:)3)
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 أدبه مث وحقري وجليل وكبري لغري كل  يف سننه متابعة يف وسلم عليه هللا للى املصطفى مع وآدابه
 مع أدبه مث اآلداب ميع ففيها نالدي علوم يتعلم مث التعميم غاية على له ابالنقياد القرآن للبة يف

 ما شأن بقدر الولد تعليم يف األدب وثواب ذلك وغري واحتمال ومواساة ورفق مداراة بنلو اخللق
 . 1)  علم

 وأرجى للخري أوعاها القلوب خري أن واعلم:) -رمحه هللا –ابن أيب زيد القريواين  وقال
 إيصال ،الراغبون أجره يف ورغب الناللون به عِن ما وأوىل ،إليه الشر يسبق ل ما للخري القلوب
 لرياضوا الشريعة وحدود لداينةا معال على وتنبيههم فيها لريسخ ؛املؤمنني أوالد قلوب إىل اخلري
 الصغار تعليم أن روي فإنه ،جوارحهم به وتعمل ،قلوهبم الدين من تعتقده أن عليهم وما ،عليها
 . 2)احلجر   يف كالنقش  الصغر يف ش ءال تعليم وأن هللا غضب يطف  هللا لكتاب
 محاية الطفل من االَنراف:  -4

  . 3)" يعول من يضيع أن إمثاً  ابملرء كفى  :"--ونللظ ذلك يف قوله 
لذلك جاء التلذير من قرانء السوء لسوء ما حيملون من أفكار منلرفة وأعمال يرفضها  

َتِِن اختاَْذت  َمَع الراس وِل َسِبياًل َويَ ْوَم يَ َعض  المااِل  عَ اإلسالم، قال تعاىل:}  اَي  *َلى َيَدْيِه يَ ق ول  اَي لَي ْ
ْذ ف الاًن َخِلياًل  َتِِن لَْ َأختِا َلَقْد َأَضلاِِن َعْن الذ ِْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءين وََكاَن الشاْيطَان  ِلإِلنَساِن  *َويْ َلِت لَي ْ

 [.29-21:الفرقان ]{َخذ والً 

 املسك فلامل ،الكري وانفخ املسك كلامل  ،والسوء الصاحل اجلليس مثل" :--وقوله 
 ،ثيابك حيرق أن إما الكري وانفخ ،طيبة رحيا منه جتد أن وإما ،منه تبتاع أن وإما ،حيذيك أن إما
 . 3)" خبيثة رحيا جتد أن وإما

 أتمني الرعاية الطبية للطفل بتقدمي ما حيتاجه من دواء:  -1
 هللا إبذن ئبر  الداء دواء أليب فإذا ،دواء داء لكل:" --قوله موم وهذا داخل يف ع

  . 1)"تعاىل

                                                 

  .432 /6  فيض القدير:)3)
 . 8-1الثمر الداين:)  1)
  .9114 رواه النسائ  برقم:)  2)
  .2428   ومسلم برقم:)6213   رواه البخاري برقم:)3)
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 هللا فإن ،تداووا هللا عباد اي نعم :"قال ؟ نتداوى أال هللا رسول اي :سئل عندما: --وقوله 
 :"قال ؟ هو وما هللا رسول اي :قالوا " واحد داء إال دواء قال أو شفاء له وضع إال داء يضع ل
  . 2)" رماهل

 يف اللعب والرتويح املباح وإدخال السرور إىل قلبه:حق الطفل  -8 
صنفهم يف إطار الرباءة والفطرة يو  دافئة، روح طيبةبَنوهم  وما ذاك إال ألن اإلسالم ينمر

ريب املسلمني على سالمة الصدر َنوهم، وأن ختلو النمرة النفسية حىت من جمرد الكراهية يو 
  .اههمجت

: "كل --قال: قال النيب  -رض  هللا عنه-د يف لليح البخاري عن أيب هريرة ور وقد 
 هل البهيمة تنتج البهيمة كمثل،  مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو ميجسانه

 . 3)" جدعاء فيها ترى
 ،يستيقظ حىت النائم عن :ثالث عن القلم رفع" :--وأييت ذلك أيًضا يف إطار قوله 

 . 3)" يفيق أو يعقل حىت اجملنون وعن ،يكرب حىت الصغري وعن
 الناس أحسن -- النيب كان:  قال -رض  هللا عنه-روى الشيخان من حديث أنس 

 ما عمري أاب اي " :قال جاء إذا وكان ،فطيم أحسبه :قال ،عمري أبو له يقال أخ يل وكان ،لقاً خ  
 . 6)" النغري فعل

 .وهو طائر كان يلعب به والنغري تصغري لكلمة نغر
ويف هذا احلديث درس كبري يف تربية األطفال وتشويقهم والتودد إليهم مبا حيبونه واالستعانة 

 ليكربوا ملتزمني مدركني حلقوقهم وواجباهتم. ؛بذلك لتشجيعهم على أداء واجباهتم الدينية
 وعطفه على األطفال. --بيان واضح لرمحته  ه أيضاً:وفي

                                                                                                                                            

  .2213 رواه مسلم برقم:)  3)
  . لليح حسن   وقال:)2138   رواه الرتمذي برقم:)6)
  .2468   ومسلم برقم:)1319   رواه البخاري برقم:)1)
  .3332   رواه النسائ  برقم:)2)
  .2161   ومسلم برقم:)6861   رواه البخاري برقم:)3)
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- النيب إىل به جاءوا الثمر أول رأوا إذا الناس كان  قال: -رض  هللا عنه-ة وعن أيب هرير 
- هللا رسول أخذه فإذا -- لنا وابرك ،مدينتنا يف لنا وابرك ،مثران يف لنا ابرك اللهم :"قال 
 وإنه ،ونبيك عبدك وإين ،ونبيك وخليلك عبدك إبراهيم إن اللهم ،مدان يف لنا وابرك ،لاعنا يف

 ،له وليد ألغر يدعو مث :قال " معه ومثله ملكة مادعاك مبثل للمدينة أدعوك وإين ،ةملك دعاك
 . 1)الثمر ذلك فيعطيه

 اإلنفاق عليهم وجعل ذلك من العبادة: -9
 على به تصدقت ودينار رقبة يف أنفقته ودينار ،هللا سبيل يف أنفقته دينارفف  احلديث:" 

  . 2)" أهلك على أنفقته للذي أجراً  أعممها ،أهلك على أنفقته ودينار ،مسكني
يف املرياث فقال  همأثبت حقتقبل التملك ف ومن حقوق الطفل أن تكون له ذمة مالية -11

 .[11:النساء ]  {أَْواَلدِك ْم لِلذاَكِر ِمْثل  َحظِ  األ نْ ثَ يَ نْيِ  ي وِليك ْم اّللا  يف  }تعاىل 
 
 
 
 

                                                 

  .1313رواه مسلم برقم:)   1)
  .996رواه مسلم برقم:)   2)
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 ث:ملبحث الثالا

 حترمي االعتداء على األطفال
إن اإلسالم ينمر إىل الروح البشرية ابعتبارها روحًا مكرمة حيرم االعتداء عليها مطلقًا بغري 

 حق مىت ما نفخ فيها الروح إىل أن تقض  أجلها.
بغض النمر عن كوهنا روحًا لطفل أو شاب أو شيخ، فكل نص حرم االعتداء على النفس 

 ا بكل أطوارها وتقلباهتا.البشرية فهو يشمله
إن كثرة النصوص الشرعية احملرمة لالعتداء على النفس البشرية أاًي كان طورها؛ تدل على 

 مدى حرص اإلسالم على ليانة النفس البشرية من أي عدوان واعتداء بغري وجه حق.
 حىت يصح القول ِبن حرمة االعتداء على النفس البشرية بغري حق أمر معلوم من الدين

 ابلضرورة.
 فالقتل والعدوان على النفس البشرية إن حدث من املؤمن فهو خطأ ال عمد قال تعاىل: } 

 [.92{ ] النساء:  َخطَأً  ِإالا  م ْؤِمًنا يَ ْقت لَ  َأنْ  ِلم ْؤِمن   َكانَ   َوَما
ما ينبغ   :واملعىن ،هذه آية من أمهات األحكامعند هذه اآلية: )  -رمحه هللا-قال القرطيب 

وإمنا هو على التلرمي والنه    ،ليس على النف  { وما كان: } إال خطأ فقوله ؤمن أن يقتل مؤمناً مل
 ولو كانت على النف  ملا وجد مؤمن قتل مؤمناً  { اّللاِ  َرس ولَ  ت  ْؤذ وا َأنْ  َلك مْ  َكانَ   َوَما }: كقوله
 . 1) وجوده    ألن ما نفاه هللا فال جيوز  ؛قط

 م ْؤِمًنا يَ ْقت لْ  َوَمنْ  قال تعاىل:} ،فله أشد احلكم يف الدنيا واآلخرة وإن وقع القتل العمد
ًدا {] النساء:  َعِميًما         َعَذاابً  َله   َوَأَعدا  َوَلَعَنه   َعَلْيهِ  اّللا   َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنام   َفَجَزاؤ ه   م تَ َعمِ 
93.] 

وضرورة احلفاظ  عليها يف حرمة االعتداء والنفس أي نفس هلا مكانة تعادل كل النفوس
َنا  َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  قال تعاىل: } ،عليها  َفَساد   أَوْ  نَ ْفس   ِبَغرْيِ  نَ ْفًسا قَ َتلَ  َمنْ  أَناه   ِإْسَرائِيلَ  َبِِن  َعَلى َكتَ ب ْ
َا اأْلَْرضِ  يف  يًعا النااسَ  قَ َتلَ  َفَكَأمنا َا َأْحَياَها َوَمنْ  مجَِ يًعا النااسَ  َأْحَيا َفَكَأمنا  [.32{] املائدة: مجَِ

                                                 

  .312-6/311: )القرآن كامألح اجلامع  1) 
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بغري سبب من قصاص أو فساد يف األرض  نفساً  أي من قتل) :-رمحه هللا-قال ابن كثري 
 ،فرق عنده بني نفس ونفس ألنه ال ؛واستلل قتلها بال سبب وال جناية فكأمنا قتل الناس مجيعاً 
 . 1)االعتبار  لهم منه هبذا ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس ك

َا: }قوله يف التشبيه ومعىن)  يعاً  النااسَ  قَ َتلَ  َفَكَأمنا  قاتل تعقب على األمة مجيع حث{ مجَِ
 ،مقدرته حسب على خماطب كل  عليه، السرت أو إيوائه من واالمتناع ،ثقف أينما وأخذه النفس
 هتويل التشبيه ذلك من فاملقصود.اسالن عامة إىل األمور والة من األرض، يف يده بسطة وبقدر
 . 2)   القتل

ولعمم قتل النفس الربيئة بغري حق جند أن القرآن قد قرهنا ابلشرك ابهلل تعاىل كل ذلك حرلاً 
 َحرامَ  الاِت  الن اْفسَ  تَ ْقت  ل وا َوال قال تعاىل:} ،من اإلسالم على سالمة النفوس املعصومة من االعتداء

{]  َمْنص ورًا َكانَ   ِإناه   اْلَقْتلِ  يف  ي ْسِرفْ  َفال س ْلطَاانً  ِلَولِيِ هِ  َجَعْلَنا فَ َقدْ  َمْمل وًما ق ِتلَ  َوَمنْ  ق ِ اِبحلَْ  ِإال اّللا  
 [.33اإلسراء:

 ،قتلها من لغري وكبريوهذا شامل لكل نفس  حرم هللا  ) :-رمحه هللا-قال ابن سعدي 
والتارك  ،والزاين احملصن ،كالنفس ابلنفسإال ابحلق   ومسلم وكافر له عهد ،وحر وعبد ،وذكر وأنثى

 .  3)  والباغ  يف حال بغيه إذا ل يندفع إال ابلقتل ،لدينه املفارق للجماعة
عن وجاء منع االعتداء على النفس البشرية عمومًا سواء من الناحية املعنوية أو اجلسدية، ف

وال  ،املسلم أخو املسلم ال يملمه" :--رسول هللا   قال :قال -رض  هللا عنه - أيب هريرة
التقوى ها هنا ويشري إىل لدره ثالث مرات حبسب امرئ من الشر أن حيقر  ،وال حيقره ،خيذله

 . 3)" وعرضه ،وماله ،دمه :كل املسلم على املسلم حرام  ،أخاه املسلم
 ،ابلضرورة وأدلة حترمي هذه الثالثة مشهورة معروفة من الدين) :-رمحه هللا  -قال املناوي

فهو ماء احلياة  ،ومادته املال ،فالدم فيه حياته ،لشدة اضطراره إليها ؛وجعلها كل املسلم وحقيقته
ألنه إذا  ؛واقتصر عليها ألن ما سواها فرع عنها وراجع إليها ،والعرض به قيام لورته املعنوية ،الدنيا

                                                 

  . 38 -2/31:)العميم القرآن تفسري  1)
  .6/89)   ابن عاشور: التلرير والتنوير:2)
  . 361:) املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري  1)
  .2643   رواه مسلم: برقم: ) 2)
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ولكون حرمتها  ،إمنا هو بتلك الثالثة وقيامهما ،فال حاجة لغريمها ،قامت الصورة البدنية واملعنوية
 . 1)  إيضاح وبيان " إال حبقها:" فقوله يف رواية ،ه  األلل والغالب ل حيتج لتقييدها بغري حق

خشية أن  ،ولتلقيق السالمة بشكل كامل جاء املنع ِبن يشار إىل أحد  ما حبديدة وَنوها
-عن النيب  -رض  هللا عنه - هريرة وأب فعن تذل يد أو حيدث خطأ ما، فيصاب اإلنسان ِبذى،

- فيقع  ،فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزغ يف يده ،ال يشري أحدكم على أخيه ابلسالح : "قال
 .  2)" يف حفرة من النار
 وأمه ألبيه أخاه كان  وإن حىت ؛تلعنه املالئكة فإن ،حبديدة أخيه إىل أشار منويف رواية:" 

"(3  . 
 ،فيه أتكيد حرمة املسلم والنه  الشديد عن ترويعه وختويفه)  :-رمحه هللا-قال النووي 

يضاح عموم النه  إمبالغة يف  " وإن كان أخاه ألبيه وأمه:" --وقوله ،والتعرض له مبا قد يؤذيه
ألن ترويع املسلم  ؛أم ال ولعباً  وسواء كان هذا هزالً  ،سواء من يتهم فيه ومن ال يتهم ،يف كل أحد

ولعن املالئكة له يدل  ،خرىنه قد يسبقه السالح كما لرح به يف الرواية األوأل ،حرام بكل حال
 . 3)  على أنه حرام

له أشد حرلًا على  ،وعدم االعتداء عليهم ،إن دينًا حيرص ويؤكد على حرمة األموات
  ،كسر عمم امليت  "     :قال -- عن عائشة أن رسول هللاخالة األطفال منهم، ف ،األحياء

 .  6)" ككسره حياً 
إن دينًا حيرص على عدم أذية احليوان لغري سبب مشروع هلو أشد حرلًا على بِن اإلنسان 

يف سفر  --كنا مع رسول هللا  :عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه قالخالة األطفال منهم، ف
 فأخذان فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تفرش فجاء ،فرأينا محرة معها فرخان ،فانطلق حلاجته

                                                 

  6/11) :فيض القدير  3)
  .4441  رواه البخاري: برقم: )3)
  .2414: برقم: )  رواه مسلم6)
  .14/111)شرح النووي على لليح مسلم   1)
  .3318: برقم:)اجلامع لليحوللله األلباين:     1414   وابن ماجه: برقم:)3219 برقم:)داود  وأب رواه  2)
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 :"فقال ،ورأى قرية منل قد حرقناها " ردوا ولدها إليها ،من فجع هذه بولدها : "فقال --النيب
 . 1)" إنه ال ينبغ  أن يعذب ابلنار إال رب النار :" قال ،َنن :قلنا ؟" من حرق هذه

ثبت النه  عن قتل البهيمة بغري حق والوعيد  : قال ابن العريب) :-رمحه هللا  -قال املناوي 
 . 2)؟!   ابلصاحل          فكيف  ؟!فكيف ابملسلم ؟!فكيف بقتل اآلدم  ،ذلك يف

إن اإلسالم بنصوله  قد سبق غريه من األنممة والقوانني يف أتكيده على حرمة االعتداء 
 مسلماً أم غري مسلم، بل قل كل املوجودات. ،على اإلنسان لغرياً أم كبرياً، ذكراً أم أنثى

 

     
 

 هلذه املرحلة. مبزيد رعاية وليانة جند أن الطفولة قد خصت اية الشرع ابلطفولة،وملزيد عن
فاإلسالم يف تعامله مع األطفال حيرص على أن ال يصل إليهم سوء حبال، سواء أكان ذلك 

 السوء مادايً جسدايً، أم معنوايً روحياً.
فكأنه  ل ختالط إمثًا أو سوءاً،يئة الت يف ذلك من مبدأ الرمحة جتاه هذه الرباعم الرب  منطلقاً   

 رمحة وليانة ومحاية.مزيد جيازيها على ذلك األمر 
- هللا رسول من ابلعيال أرحم كان  أحداً  رأيت :) ما-رض  هللا عنه-مالك  بن أنس يقول

- :وإنه البيت، فيدخل معه وَنن ينطلق، فكان املدينة، عوايل يف له مسرتضعاً  إبراهيم كان  قال 
 . 3)  يرجع مث فيقبله، فيأخذه قيناً  ظئره وكان ليداَخن ،

 جواز وفيه والضعفاء، للعيال ورمحته -- خلقه كرمي  بيان :) فيه-رمحه هللا–قال النووي 
 . 3) وتقبيلهم   واألطفال العيال، رمحة فضيلة وفيه االسرتضاع،

                                                 

   .26  وللله األلباين: السلسلة الصليلة: برقم:)2411 : برقم:)داود وأب رواه   3)

 . 614 /3) فيض القدير   3)
  .3281 برقم:) مسلم: رواه  1)

  .14 /16مسلم:) شرح لليح  2)
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 األقرع وعنده عل ، بن احلسن -- هللا رسول قَ بال: قال -عنه هللا رض - هريرة وعن أيب
 إليه فنمر أحداً، منهم قبلت ما الولد من عشرة يل إن األقرع: فقال جالساً، التميم  حابس بن

  . 1) " ي  ْرَحم   ال يَ ْرَحم ، ال من قال:" مث -- هللا رسول
كانت إىل األطفال فهم موضع الرمحة، وكوهنم أطفااًل   وهذا تنبيه إىل عدم توجيه اإلساءة أايً 

   الرمحة هبم.فهذا يقتض
جند حديث الفطرة الشهري يؤسس لقاعدة هامة وه  محاية  ويف أعال رتب احلماية املعنوية

 فطرة الطفولة الت فطر هللا األطفال عليها من أن تنلرف عن مسارها السوي.
ينِ  َوْجَهكَ  َفأَِقمْ :} تعاىل قال َهاعَ  النااسَ  َفَطرَ  الاِت  اّللاِ  ِفْطَرةَ  َحِنيفاً  لِلدِ   اّللاِ  خِلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  ال َلي ْ

ين   َذِلكَ   [.31:الروم{]  يَ ْعَلم ونَ  ال النااسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنا  اْلَقيِ م   الدِ 
 للدين وجهه إبقامة مأمور فهو - - حملمد اخلطاب ألن حمالة؛ ال اإلسالم ابلدين واملراد

    التأويل أهل ابتفاق املسلمني مجيع اخلطاب هذا يف ودخل به، املرسل
 عقائد اإلسالم ألن اجلسدية؛ الماهرة الفطرة أنه به يقصد ال ابلفطرة اإلسالم ولفو  

 . 2)العقلية الباطنية الفطرة أنه املقصود وإمنا ابلعقل، مدركة وكلها وتشريعات،
 الفطرة، على يولد إال مولود من ما:" قال -- النيب أن -عنه هللا رض  -هريرة وعن أيب

 من فيها حتسون هل مجعاء، هبيمةً  البهيمة   تنتج كما  ميجسانه، أو ينصرانه، أو يهودانه، هفأبوا
َها النااسَ  َفَطرَ  الاِت  اّللاِ  ِفْطَرةَ :}-عنه هللا رض  - هريرة أبو يقول مث"  جدعاء  .  3)[31:الروم{] َعَلي ْ
 . 3)اإلسالم: ابلفطرة املراد أن السلف عامة عند املعروفو 

 الذي امليثاق على مسلماً  مؤمناً  الكفر، من سليماً :) خلق الطفل أن: احلديث معىن فيكون
 َقال وا ِبَربِ ك مْ  أََلْست  : } أنفسهم على وأشهدهم للبه من أخرجهم حني آدم؛ ذرية على هللا أخذه
  . 6)[  112: األعراف{] بَ َلى

                                                 

  .2318 برقم:) مسلم:و   6638البخاري: برقم:) رواه  3)

  .34:)اإلسالم يف االجتماع  النمام ألول و:  269:)الشريعة مقالد :عاشور انمر: ابن  1)

  .2468:)برقم: ومسلم  1368:)برقم: البخاري:   رواه2)
  .3/238:)الباري ن حجر: فتحانمر: اب  3)
 . 2/968:)الذمة أهل أحكام: القيم ابن: وانمر  18/11:)التمهيد: الرب عبد ابن  3)
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من كل أذى قد يصيبهم،  وضمن سياق التلصني املعنوي جند إرشاده للكبار بتعويذ الصغار
 يعوذ كان  أابكما إن ويقول:" -رض  هللا عنهما – واحلسني احلسن ي  َعوِ ذ   --فكان رسول هللا 

   . 1)" المة عني كل  ومن وهامة، شيطان، كل  من التامة هللا بكلمات أعوذ وإسلاق: إمساعيل هبا

 اإلطالق، على كالمه  هبا داملرا قيل: هللا " بكلمات ) قوله:":-رمحه هللا -قال ابن حجر
  .. به وعد ما وقيل: أقضيته، وقيل:

 الت القاضية وقيل: املباركة، وقيل: الشافية، وقيل: النافعة، وقيل: الكاملة، :ابلتامة املراد
 عيب .. وال نقص يدخلها وال ،ش ء يردها وال وتستمر ْتض 

  واجلن. اإلنس شياطني حتته يدخل شيطان " كل  " من:قوله

 ال ما فأما يقتل، سم له ما كل  وقيل: السموم، ذوات اهلوام واحدة ابلتشديد وهام ة " وله:"ق
 بسوء. هتم نسمة كل  املراد وقيل: السوام، له: فيقال مسه، يقتل

 جنون من ابإلنسان تلم وآفة داء، كل  به املراد اخلطايب: قال المة " عني كل  ومن قوله:"
  . 2) وخبل  

: ربه داعًيا -- النيب من ظلم األطفال خالة األيتام منهم جند قالويف عموم التلذير 
رأة اليتيم، الضعيفنِي: حقا  أ َحر ِج   إين ِ  اللهما "

َ
  . 3)" وامل

 . ظََلَمه ما من على وأحر ِم ه أَضي  ق ه :) أي-رمحه هللا -قال ابن األثري

   . 3)َحراَمها   أي :بَتطِليقه وأحرَجها. َحر مه أي: ظ لَمك عل ا  َحراج: يقال

                                                 

  .3121البخاري: برقم:)   رواه1)
  .311 /4البخاري:) لليح شرح الباري فتح  2)
 عجالن بن حممد جلأ من قوي إسناده   وقال حمققه شعيب األرنؤوط:)9444   برقم:)314 /16أمحد:) رواه  3)

  3418 ماجه: برقم:) وابن  9139   برقم:)343 /6والنسائ : السنن الكربى:)  الشيخني رجال ثقات رجاله وابق 
   .1116 الصليلة: برقم:) السلسلة وللله األلباين:

  .341 /1النهاية:)  1)
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 النيب عن -عنه هللا رض - هريرة أيب املوبقات، فعن من اليتيم الطفل مال وعدا االعتداء على
-- ابهلل، قال:" الشرك ؟ هن وما هللا رسول اي قالوا: "  املوبقات السبع قال:" اجتنبوا 

 الزحف، يوم والتويل اليتيم، لما وأكل الراب، وأكل ابحلق، إال هللا حرم الت النفس وقتل والسلر،
 .  1)الغافالت " املؤمنات احملصنات وقذف

 أي: وقاف مبوحدة املوبقات " السبع اجتنبوا :) قوله: "-رمحه هللا -قال ابن حجر
  مرتكبها. إلهالك سبب ألهنا بذلك؛ مسيت املهلب: قال املهلكات،

 .   2) الكبرية   هنا ابملوبقة واملراد قلت:

حيث قال تعاىل فجاء حترمي استهداف روح الطفولة ابإلزهاق  :ال املادي احلس أما يف اجمل
 [.9-8{]التكوير: ق ِتَلتْ               َذْنب   ِبَِي ِ  * س ِئَلتْ  اْلَمْوء وَدة   َوِإَذا ِبصوص وأد اإلانث:}

 كراهية  ابالرت  يف يدسوهنا اجلاهلية أهل كان  الت ه  واملوءودة::) -رمحه هللا-قال ابن كثري 
 سئل فإذا لقاتلها، هتديدا ذلك ليكون قتلت، ذنب أي على املوءودة تسأل القيامة فيوم البنات،
 . 3)  !إذاً ؟ المال ظن فما اململوم

 ََنْن   ِإْمالق   َخْشَيةَ  أَْوالدَك مْ  تَ ْقت  ل وا َوالوأكد على عموم حترمي قتل األطفال فقال تعاىل:} 
ك مْ  نَ ْرز ق  ه مْ  َله مْ  ِإنا  َوِإايا  [.31{]اإلسراء: َكِبريًا  ِخْطًئا َكانَ   قَ ت ْ

: أي{  ِإْمالق   ِمنْ }  وإانث ذكور من{  َأْوالدَك مْ  تَ ْقت  ل وا َوال} : رمحه هللا-قال ابن سعدي
 كانوا  وإذا الماملة، القاسية اجلاهلية يف موجوداً  ذلك كان  كما  رزقهم، من وضيقكم الفقر بسبب
 أوالد قتل أو موجب، لغري قتلهم عن فنهيهم أوالدهم، وهم احلال، هذه يف قتلهم عن منهيني
 . 3) وأحرى  أوىل ابب من غريهم،

                                                 

 . 129)ومسلم: برقم:  2641)البخاري: برقم: رواه  2)
  .83 /2الفتح:)  3)
  .333 /8:)تفسري القرآن العميم  3)
  .219 :)املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري  1)
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 وستني ثالمثائة أحييت قال: وقد -عنه هللا رض - اجملاشع  انجية بن ويف حديث لعصة
- نيبال فقال ؟ أجر ذلك يف يل فهل ،ومجل عشراوين بناقتني منهم واحدة كل  أشرتي املؤودة من
-": 1)" ابإلسالم عليك هللا من إذ ؛أجره لك . 

وقدم اإلسالم حق الطفل يف حصوله على الرعاية واحلماية من أمه على حق إقامة احلد 
 رسول إىل جاءت امرأة أن مليكة أيب بن هللا عبدعليها إن ثبت عليها الزان حىت يشتد عوده، فعن 

 فلما " تضع  حىت اذهيب:" -- هللا رسول هلا فقال ،حامل وه  زنت أهنا فأخربته -- هللا
 : "فقال ،جاءته أرضعته فلما " ترضعيه حىت اذهيب:" -- هللا رسول هلا فقال ،جاءته وضعت
 .  2)فرمجت هبا فأمر ،جاءت مث فاستودعته قال " فاستودعيه اذهيب

 . 3)" ولد على أم جتِن ال أال ،ولد على أم جتِن ال أال ": -- وقال
 تعدى على اجلنني يف بطن أمه فعليه الدية.ومن 

 األخرى إحدامها فرمت ،هذيل من امرأاتن اقتتلت: قال -رض  هللا عنه –فعن أيب هريرة 
 دية أن -- هللا رسول فقضى -- هللا رسول إىل فاختصموا ،بطنها يف وما فقتلتها حبجر
 بن محل فقال ،معهم ومن ولد ثهاوور  عاقلتها على املرأة بدية وقضى ،وليدة أو عبد غرة جنينها
 ذلك فمثل ؟ استهل وال نطق وال أكل وال شرب ال من أغرم كيف  هللا رسول اي :اهلذيل النابغة

 .  3)سجع الذي سجعه أجل من " الكهان إخوان من هذا إمنا:" -- هللا رسول فقال ،طل  ي  
 ال ،غرة فعليها ،جنيناً  هب فألقت دواء، احلامل شربت إذا:) -رمحه هللا –وقال ابن قدامة 

 .  6)  نعلمه العلم أهل بني اختالف اجلملة هذه يف ليس ؛رقبة وتعتق ،شيئاً  منها ترث
 وخيرج ،بطنها يشق ح  جنني بطنها ويف ماتت إذا احلامل أن إىل الفقهاء مجهور ذهبوقد 

 .  4)ميت من جزء إبتالف ح  استبقاء ألنه ؛ولدها

                                                 

  .1312   برقم:)8/14  والطرباين: املعجم الكبري:)4642   برقم:)3/111رواه احلاكم: املستدرك:)  2)
  .3139 رواه اإلمام مالك: املوطأ: برقم:)  3)
  .1133   والنسائ  برقم:)4642   رواه ابن حبان يف لليله برقم:)3)
 . 1481   ومسلم برقم:)4612 رواه البخاري: برقم:)  1)

  .19/163املغِن:)  2)
  .14/121املوسوعة الكويتية:)  انمر: 3)
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مة االعتداء على األطفال ل تكن هذه النمرة قالرة فقط على ويف نمرة اإلسالم يف حر 
أطفال املسلمني، بل ه  عامة حىت يف حق أطفال احملاربني لإلسالم فكون آابئهم حماربني لنا ال 

 أمري أمر إذا -- هللا رسول قال قال: األسلم  ميهد ذلك العذر بقتلهم واستهدافهم، فعن بريدة
 ابسم اغزوا قال:" مث خريا املسلمني من معه ومن هللا بتقوى لتهخا أولاه سرية أو جيش على
وليدا .. "  تقتلوا وال ْتثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال اغزوا ابهلل، كفر  من قاتلوا هللا، سبيل ويف هللا،

 .  1)احلديث
هلل انطلقوا ابسم هللا واب"  :قال -  -أن رسول هللا   -رض  هللا عنه - عن أنس بن مالكو 

وا وال تغلوا وضم   ،وال امرأةً  ،وال لغرياً  ،وال طفالً  ،فانياً  وال تقتلوا شيخاً  ،وعلى ملة رسول هللا
 . 2)" وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ،غنائمكم وألللوا

     
 

 إن حترمي االعتداء على األطفال، إمنا كان ألجل املدارك اآلتية:
الطفل اعتداء على النفس البشرية، وه  نفس معصومة حيرم  أن االعتداء على املدرك األول:

 . 3)مسها بسوء؛ حىت ولو كانت نفس جنني يف بطن أمه، كما تقدم بيانه
 ميتاً  جنيناً  فأسقطت ليلضرها امرأة إىل السلطان بعث :) إذا-رمحه هللا–قال ابن قدامة 

 ويلها اي: فقالت عليها، يدخل انك  مغيبة امرأة إىل بعث -عنه هللا رض - عمر أن روي ملا ضمنه؛
 ليلتني، الصيب فصاح ولداً، فألقت الطلق، فضرهبا فزعت، إذ الطريق يف ه  فبينا ولعمر، هلا ما
 وال   أنت إمنا ش ء عليك ليس أن بعضهم فأشار -- النيب أللاب عمر فاستشار مات، مث

 قالوا كانوا  إن: فقال ؟ احلسن أاب اي تقول ما: فقال عمر، عليه فأقبل عل ، ولمت ومؤدب،
 افزعتها، ألنك عليك؛ ديته إن لك، ينصلوا فلم هواك يف قالوا كانوا  وإن رأيهم، أخطأ فقد برأيهم
 . 3) قومك   على تقسمها حىت تربح ال أن عليك أقسمت: عمر فقال فألقته،

                                                 

  .1131   رواه مسلم: برقم:)3)

املنذري  ضعيف أبو  أعله وبه هذا، خالد جلهالة ضعيف؛ إسناده قال األلباين:)  2414 : برقم:)داود وأب رواه   6)
  .361 داود: برقم:)

   من هذا البلث.33-32)انمر: لليفة:   1)
  .9/681املغِن:)   2)
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عاقبة، واحلق أن االعتداء على األطفال كثرياً ما يكون حتت دعوى التأديب وامل املدرك الثاين:
، ومن رفع عنه القلم، فإنه ال يعاقب العقوبة الشرعية من حد وَنوه،  1)أن الطفل قد رفع عنه القلم

 وإن كان يضمن املتلفات املادية.

، وهو احلكم العدل، وأييت بعضا  2)أسقط احلدود عن هؤالء األطفال -عز وجل -فاهلل 
 قدره عن احلدود الشرعية.اخللق ليعاقب األطفال بضرب قد يزيد يف نوعه و 

 كالنائم  فيه يعذر بسبب العقل زائل وكل واجملنون، الصيب، فأما :)-رمحه هللا-قال البهويت 
 معدوم، وهو شروطه من التكليف ألن عليهم؛ قصاص فال كرهاً،  كالسكران  وَنومها عليه واملغمى
 . 3)لليح   هلم قصد ال وألنه

فهذا ليس ضرب تعذيب، وإمنا هو   3)عليها لعشر "" واضربوهم :وأما ما جاء يف احلديث
 ضرب رمزي املراد به إشعارهم يف هذا السن بقدر الصالة، وهو ضرب أتديب ال تعذيب.

 للعبادات، واحتماالً  وعقالً  قوةً  ازداد عشر ابن لار :)  فإذا-رمحه هللا-قال ابن القيم: 
 . 6)وْترين            أتديب ضرب وهذا --النيب به أمر كما  ترك الصالة على فيضرب

 ذنوهبم، قدر على: قال الصبيان املعلم ضرب عن أمحد سئل :)-رمحه هللا-األثرم  قالو 
 . 4)   يضربه فال يعقل ال لغرياً  كان  وإذا الضرب، جبهده ويتوقى

                                                 

يعقل"  حىت املعتوه وعن يشب، حىت الصيب وعن يستيقظ، حىت النائم عن ثالثة: عن القلم :" رفع--لقوله    3)
  وأمحد: 1334 السنن الكربى: برقم:) غريب   والنسائ : حسن   وقال:) حديث1323 رواه الرتمذي: برقم:)

 ل البصري واحلسن الشيخني رجال ثقات رجاله لغريه لليح   قال حمققه شعيب األنؤوط:)964 املسند: برقم:)
 عل   . من يسمع

ى وغريه ال تقام عل السرقة كلد  وتعاىل سبلانه هللا حبقوق املتعلقة وهذا أمر متفق عليه بني الفقهاء أن العقوابت   1)
و   1/331احملتاج:) والرمل : هناية  2/293اإلكليل:) وجواهر  133-2/132اهلندية:) الفتاوى الصيب. انمر:
  . 4/129القناع:) البهويت: كشاف

   .6/621القناع:) كشاف    2)
 :)  وأبو داود: برقمحسن إسناده   وقال حمققه شعيب األرنؤوط:)4164   برقم:)11/349رواه أمحد: املسند:)   3)

   .3161   برقم:)2/229  والبيهق : السنن الكربى:)396
  .294 املولود:) ِبحكام املودود حتفة   3)
   .4/128ابن قدامة املغِن:)   6)
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 يضرب ال حيث ضربه إن أتديباً  الصغري؛ ابنه ضرب :) ولو-رمحه هللا-قال ابن عابدينو 
 يضرب حيث ضربه وإذا والكفارة، الدية فعليه فعطب للتأديب، يضرب ما فوق أو للتأديب،
 . 1) حنيفة   أيب عند فكذلك يضرب، ما ومثل للتأديب،

 ما على زاد أو املعتاد، فوق زاد ِبن التأديب يف أسرف :)  وإن-رمحه هللا-وقال البهويت
 ضمن؛ ومعتوه، كمجنون  ريهوغ مميز، غري ليب من له عقل ال من ضرب أو املقصود، به حيصل
 . 2) شرعاً   ذلك يف مأذون غري ألنه

 ال والتقريع ابلوعيد يكون أنه التأديب يف عرفة ابن :) نقل-رمحه هللا-قال العبدري املالك و 
 دون فقط إيالم ضرب ثالثة، إىل واحد من ابلسوط الضرب إىل انتقل القول يفد ل فإن ،ابلشتم
 . العضو يف أتثري

 . 3) منه   اقتص أسواط ثالثة على املؤدب زاد إن: بأشه قال
 وقصر ،العشر منهم كل  بلغ إذا كذلك  واألنثى يضرب :) فالذكر-رمحه هللا -وقال ابن ابز 

 البيت وشئون التعليم يف األخرى الواجبات وهكذا ،الصالة على يستقيم حىت ويؤدب ،الصالة يف
  .ذلك وغري

 يكون لكن وأتديبهم بتوجيههم يعتنوا أن واإلانث لذكورا من الصغار أولياء على فالواجب
 . 3)   املقصود به حيصل ولكن ،فيه خطر ال خفيفاً  الضرب

 ِبس فال ،منه بد يكن ول ،ابلضرب يتأدب الطفل كان  :)  إذا-رمحه هللا –وقال ابن عثيمني
  .هذا على الناس عادة جرت وقد ،به

 فيه ألن جيوز ال فهذا ،مثالً  أمه فتضربه يصيح جعل املهد يف كطفل  يتأدب ال كان  وإذا
  ؟. يتأدب ال أو الطفل به يتأدب الضرب هذا هل على كله  واملدار ،فائدة بال إيالماً 

 احملل على وال ،مثالً  الوجه على يضرب وال ،مربحاً  ضرابً  يضرب فال به يتأدب كان  وإذا
 . 1)  هالكه يف سبباً  يكون ال مما ،كذل أشبه ما أو ،الكتف أو المهر على يضرب وإمنا ،القاتل

                                                 

   .4/641حاشية ابن عابدين:)   1)
   .4/14القناع:) كشاف    2)
   .1/312:)واإلكليل التاج   3)
   .4/313:)الفتاوى جمموع   3)
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 إن ما يقع من ضرب يف بعض اجملتمعات لألطفال إمنا هو تعذيب بعث إليه بواعث، منها:
التشف  وإذهاب غيظ القلب، ولذلك ال حيكمه دين وال عقل، وإمنا توجهه  الباعث األول:

 ثورة نفوس مسعورة تفرغ شلنها النفيسة على هؤالء األطفال.
الرجل ملطلقته الملم والبغ  كملم املرأة لضرهتا ابالعتداء على طفلها، أو ظلم  لثاين:الباعث ا

 ابالعتداء على طفلتها.
 فرمت ،هذيل من امرأاتن اقتتلت: قال -رض  هللا عنه –عن أيب هريرة فف  احلديث 

- هللا رسول فقضى -- هللا رسول إىل فاختصموا ،بطنها يف وما فقتلتها حبجر األخرى إحدامها
- معهم ومن ولد وورثها عاقلتها على املرأة بدية وقضى ،وليدة أو عبد غرة جنينها دية أن، 
 ؟ استهل وال نطق وال أكل وال شرب ال من أغرم كيف  هللا رسول اي :اهلذيل النابغة بن محل فقال
 سجعه أجل من " الكهان إخوان من هذا إمنا:" --      هللا رسول فقال ،طل  ي   ذلك فمثل
 . 2)سجع الذي

 اهلذيل النابغة بن محل حتت وكانتا ضرتني، كانتا  املرأاتن :) وهااتن-رمحه هللا-قال ابن حجر 
 (3 . 

الشهوة واألمراض املتعلقة هبا كاالعتداء اجلنس  على األطفال يف لور  الباعث الثالث:
 خمتلفة تتفاوت يف شناعتها منها االغتصاب وَنوه.

بواعث يعرف أن هذا االعتداء والتعذيب جرٌم شنيٌع؛ حىت ولو كان على واملتأمل يف هذه ال
 عاقل فضاًل عن أن يكون اعتداًء على طفل ال ميلك من األمر شيئاً.

أن االعتداء على الطفل اعتداء على غري قادر على الدفاع عن نفسه، بل وال  املدرك الثالث:
 على الشكوى يف كثري من األحيان.

، ويف الشريعة أن اجلرائم تزداد ابنعدام دواعيها، أو من حيث ال يمن القيان وهذا يزيد اجلرم
 هبا.

                                                                                                                                            

  ور على الدرب من املكتبة الشاملة.فتاوى ن   1)
 . 1481 رواه مسلم برقم:)  2)

 . 1481   ومسلم برقم:)4612 رواه البخاري: برقم:)  3)
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فاألشيمط الزاين أشد جرمًا من الشاب الزاين، والعائل املستكرب أشد جرمًا من الغِن 
 .  1)املستكرب

وهنا األب املعتدي على طفله أشد جرمًا من األجنيب املعتدي؛ ألن هذا االعتداء جاء من 
 ،وكلكم مسؤول عن رعيته ،أال كلكم راع : "قال - -ول عن أمن وسالمة الطفل، والنيب املسؤ 

والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن  ،فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته
وعبد الرجل راع على مال  ،واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وه  مسئولة عنهم ،رعيته

 .  2)" وكلكم مسؤول عن رعيته ،أال فكلكم راع ،مسؤول عنه سيده وهو
هو احلافظ املؤْتن امللتزم لالح ما قام  :الراع  :قال العلماء: ) -رمحه هللا -قال النووي 

والقيام  ،فهو مطالب ابلعدل فيه ،ففيه أن كل من كان حتت نمره ش ء ،وما هو حتت نمره ،عليه
 . 3)  لقاتهومتع ،ودنياه ،يف دينه :مبصاحله

 ،تشبيه مضمر األداة أي كلكم مثل الراع  " كلكم راع: ) "  -رمحه هللا -وقال الطييب 
ووجه التشبيه حفظ الش ء  ،وهذا مطرد يف التفصيل ،وفيه معىن التشبيه ،وكلكم مسؤول عن رعيته

أقيم حلفظ وأفاد أن الراع  غري مطلوب لذاته بل  ،وهذا القدر املشرتك يف التفصيل ،وحسن التعهد
 . 3)  ما اسرتعاه

فالوالد مسؤول أن يريب أوالده على اخلري وينهاهم عن الشر، وحيفظ نفوسهم وعقوهلم 
وأعراضهم، فمن كان على ذلك معتداًي فقد خالف فطرة األبوة واملسؤولية امللقاة على عاتقه، 

 فأضلى جمرماً بدل أن يكون مؤمناً لطفله من اجملرمني.

                                                 

" رواه الرتمذي:  الملوم والغِن املختال، والفقري الزاين، هللا: الشيخ يبغضهم الذين :" .. والثالثة--ودليله قوله   1)
  21366   وأمحد: املسند: برقم:)1131   والنسائ : السنن الكربى: برقم:)لليح   وقال:) حديث2648 برقم:)

   بلفظ:"13196   برقم:)12/314لليح ، وعند الطرباين: املعجم الكبري:) حديث قال حمققه شعيب األنؤوط:)
 " اخليالء من إزاره جير الذي وال ،املزهو العايل وال ،الزاين أألشيمط إىل هللا ينمر ال

 مرقاة   نكرة   وأكثر مذمة، أشد فيهم اخلصال هذه ألن ابلذكر؛ وأخويه الشيخ خص عل  القاري:) وإمناقال مال 
  .3/1331املفاتيح:)

  . 1829   ومسلم برقم:)4119 : برقم:)البخاري  رواه 2)

  .12/213  شرح لليح مسلم:)1)

  .6/38:) فيض القدير  املناوي: 2)
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ء على الطفل يف اجلملة ال ميكن أن ينفك عن ولف االعتداء ِبنه إن توليف االعتدا
مركب حيث يتضمن االعتداء مجلة من األولاف الت جتعل اجلرمية مركبة وحتمل املعتدي وزراً 

 وجزاًء أكرب حبمك ذلك الرتكيب.
وهنا هل يغِن عن األب سالمة قصده وحسن نيته حني قال: إمنا عذبته ملصللته وال أريد 

 اخلري له.إال 
 نقول: إن من فقه الدين علم أن قيام قبول األعمال فيه على أمرين:

 اإلخالص. األول:
 الصواب واملتابعة. الثاين:

فوجود اإلخالص ال يغِن عن سداد العمل، فال بد أن يكون العمل لوااًب مع كون اإلرادة 
 إرادة سليمة واملقصد مقصد شرع .

سمية والنفسية ال حتتمل ما يعانيه من التعذيب أو اإليذاء، أن قدرة الطفل اجل املدرك الرابع:
 وعندما حيمل الطفل ما ال حيتمله فهذا حبد ذاته عدوان وجرم.

فالشرع جاء ابلعدل وإعطاء كل ذي حقه حقه، فالدواب وه  دواب ال جيوز التعامل معها 
 بغري ما خلقت له، وهيأها هللا لتستثمر على أساسه.

 ما يالقيه من لاحبه ما يدل على ذلك، فعن --ذي شكى إىل النيب ويف قصة اجلمل ال
 إىل فأسر يوم ذات خلفه -- هللا رسول أردفِن: قال -مارض  هللا عنه-جعفر  بن هللا عبد

 أو هدفاً  حلاجته -- هللا رسول به استرت ما أحب وكان الناس، من أحداً  به أحدث ال حديثا
 وذرفت حن --النيب رأى فلما مجل فإذا األنصار، من للرج حائطاً  فدخل: قال. ُنل حائش
 فجاء " اجلمل هذا ملن اجلمل، هذا رب من فقال:" فسكت ذفراه فمسح -- النيب فأاته عيناه
 هللا ملكك الت البهيمة هذه يف هللا تتقى أفال ":هللا، فقال رسول اي يل: فقال األنصار، من فىت

يع   أنك إيلا  شكى فإنه إايها،   . 2)"  1)َوت ْدئِب ه   ه  جتِ 
 فهذه يف حال حيوان فكيف والكالم عن إنسان بريء !!

                                                 

  .96 /2: ابن األثري: النهاية:). انمروت تِعب ه تك د ه أي  1)

 نؤوط: ) إسنادهر   وقال حمققه شعيب األ1136 )  برقم:3/213  وأمحد: املسند:)2661   رواه أبو داود: برقم:)2)
  . مسلم شرط على لليح
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 :الرابعاملبحث 

 حقوق الطفل يف أنظمة اململكة العربية السعودية
 ميكن بياهنا من ثالثة أوجه:حقوق الطفل يف أنممة اململكة العربية السعودية 

م األساس  لللكم تتضمن يف مفهومها حقوق أن هناك بعض املواد يف النما األوىل: الوجه
الطفل من خالل التأكيد على أن احلكم يف اململكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب هللا 

وأن العدل أساس امللك، وأن الدولة حتم  حقوق اإلنسان وفق الشريعة  --وسنة رسوله 
 اإلسالمية، وأن القضاء يستمد أحكامه من اإلسالم فقط.

 عليه فكل ما جاء به اإلسالم من حقوق أثبتها لألطفال فاململكة تؤكد عليها وتثبتها.و 
، ةولزايدة بيان أسوق تلك املواد من النمام األساس  لللكم، مع بعض اللوائح التنميمي

 واإلجرائية:

 .ه 21/8/1312: التاريخ /91/ أ: الرقم/ لللكم األساس  نماممن الأواًل: 
 :األوىل املادة
 كتاب  ودستورها اإلسالم، دينها اتمة، سيادة ذات إسالمية، دولة السعودية، العربية ملكةامل

 .الرايض مدينة وعالمتها العربية، اللغة ه  ولغتها -- رسوله وسنة تعاىل هللا
 

 :السابعة املادة
 -- رسوله وسنة تعاىل، هللا كتاب  من سلطته السعودية العربية اململكة يف احلكم يستمد

 .الدولة أنممة ومجيع ،النمام هذا على احلاكمان ومها
 :الثامنة املادة
 الشريعة وفق واملساواة والشورى ،العدل أساس على السعودية العربية اململكة يف احلكم يقوم
 .اإلسالمية
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 :التاسعة املادة
 اوم اإلسالمية، العقيدة أساس على أفرادها وي رىب السعودي، اجملتمع نواة ه  األسرة،

 الوطن وحب وتنفيذه، النمام واحرتام األمر، وألويل -- ولرسوله هلل، والطاعة الوالء من تقتضيه
 .اجمليد وبتارخيه به واالعتزاز

 :العاشرة املادة
 ورعاية واإلسالمية، العربية قيمها على واحلفاظ األسرة، أوالر توثيق على الدولة حترص

 .وقدراهتم ملكاهتم لتنمية املناسبة المروف وتوفري أفرادها، مجيع
 :والعشرون الثالثة املادة
 وتقوم املنكر، عن وتنهى ابملعروف وأتمر شريعته، وتطبق اإلسالم، عقيدة الدولة حتم 

 .هللا إىل الدعوة بواجب
 :والعشرون السادسة املادة
 .اإلسالمية الشريعة وفق اإلنسان، حقوق الدولة حتم 
 :والثالثون الثامنة املادة
 وال نمام ، نص أو شرع ، نص على بناءً  إال عقوبة وال جرمية وال شخصية، وبةالعق

 .النمام  ابلنص للعمل الالحقة األعمال على إال عقاب
 :واألربعون اخلامسة املادة
 --        رسوله وسنة تعاىل، هللا كتاب  السعودية، العربية اململكة يف اإلفتاء مصدر

 .واختصالاهتا واإلفتاء العلمية البلوث وإدارة العلماء كبار  هيئة ترتيب النمام ويبني
 :واألربعون السادسة املادة

 الشريعة سلطان لغري قضائهم يف القضاة على سلطان وال مستقلة، سلطة القضاء
 .اإلسالمية
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 :واألربعون الثامنة املادة
 عليه دل ملا اً وفق اإلسالمية، الشريعة أحكام أمامها املعروضة القضااي على احملاكم ت طبق

  .والسنة الكتاب مع تتعارض ال أنممة من األمر ويل ي صدره وما والسنة، الكتاب

 :اإلنسان حقوق هيئة تنميماثنياً: من الئلة: 
 :األوىل املادة
 جملس برئيس مباشرة ترتبط  اإلنسان حقوق هيئة) تسمى هيئة التنميم هذا مبوجب تنشأ

 مجيع يف الدولية اإلنسان حقوق ملعايري وفقاً  وتعزيزها نساناإل حقوق محاية إىل وهتدف الوزراء،
 . اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء يف ذلك تطبيق ضمان يف واإلسهام هبا، الوع  ونشر اجملاالت،

 حقوق مبسائل يتعلق فيما واملشورة الرأي إببداء املختصة احلكومية اجلهة ه  وتكون
 . اإلنسان
 

 :اجلزائية اءاتاإلجر  مامنِ اثلثاً: من 
 :األوىل املادة
 عليه دل ِلما ِوفقاً  اإلسالمية الشريعة أحكام أماِمها املعروضة القضااي على احملاِكم ت طبِ ق

 يف وتتقيد والس نة، الِكتاب مع تتعارض ال أنِممة من األمر ويل يصِدر ه وما والس نة، الِكتاب
 .الِنمام هذا يف ورد مبا نمرِها إجراءات

 ل الت واإلجراءات فيها، الفصل يتم ل الت اجلزائية القضااي على الِنمام هذا كامأح وتسري
 .نفاِذه قبل تتم

 :عشرة الثالثة املادة
اكمِتهم، والفتيات األحداث مع التلقيق يتم نِممة واللوائح لألنِممة ِوفقاً  وحم 

 
 .لذلك امل

 :املائة بعد واخلمسون اخلامسة املادة
 حقوق اتفاقية من  31) املادة من  3) الفقرة يف الواردة اإلجراءات راعىت  ...  2/  166 م
 . األحداث حماكمة عند ه ،14/3/1314 واتريخ 1/  م امللك  ابملرسوم عليها املوافق الطفل
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 : مصادقة اململكة على عدد من االتفاقيات املتعلقة حبقوق الطفل:الوجه الثاين
 السعودية على:فقد وقعت ولادقت اململكة العربية 

 م.1994اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن األمم املتلدة عام   -1
 الثانية دورته يف اإلسالم  املؤْتر منممة عن املنبثق الدويل اإلسالم  الفقه جممعوقرار   -2
 رجب غرة إىل ه  1321 اآلخرة مجادى 26 من ،السعودية العربية اململكة يف ابلرايض عشرة

 .م2111 سبتمرب 28-23 قاملواف ه  1321
 

 الوجه الثالث: أتسيس مؤسسات وهيئات لرعاية الطفولة، واالهتمام هبا، ومن ذلك:
اهليئة العامة للوالية على أموال القالرين ومن يف حكمهم، وه  هيئة يرأس جملس إدارهتا: 

 وزير العدل.
 –إال هللا سبلانه  – وتتوىل اهليئة الوالية على األموال الت ال حافظ هلا حقيقة أو حكماً 

 ومن ذلك:
 .الولاية على أموال القصر واحلمل الذي ال ويل له وال ول  هلم، وإدارة أمواهلم

 ه .12/3/1321وقد لدر األمر بتأسيس هذه اهليئة يف: 
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